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رياضة

عسيران :النجمة أكبر من الكل
لم يرغب نائب رئيس نادي النجمة،
صالح عسيرانّ ،
التوسع في الحديث
عن موضوع االفتراق عن القائد
عباس عطوي ،واكتفى بالقول
"عباس ابن النادي ونحن متمسكون
به وننظر اليه كعنصر له أدوار مهمة
وجدية للمستقبل .لكن في الوقت
عينه أشدد على أن نادي النجمة ،الذي
هو نادي الوطن ،أكبر من أي مسؤول
أو إدارة أو العب .هي مسألة تاريخ
يمتد على مدى  72عامًا ،وبالتالي
ال يمكن أن تتوقف هذه املسيرة ألي
سبب كان".

لـكــن ع ـطــوي رف ــض ع ــروض االدارة،
وطـ ـل ــب ال ـح ـص ــول ع ـل ــى اس ـت ـغ ـنــائــه
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن وجـ ـ ـ ــود ف ــري ــق ي ــرغ ــب
ف ــي ض ـم ــه ال ـي ــه ف ــي امل ــوس ــم امل ـق ـبــل،
خصوصًا أنــه مقتنع بأنه يستطيع
الـلـعــب ألرب ــع س ـنــوات أخ ــرى قـبــل أن
يعلن اعتزاله.

جمهور يقتحم الملعب

ال ــاع ــب وس ـع ـيــا وراء إبـ ـق ــاء ال ـبــاب
مفتوحًا أمامه لكي يبقى في النادي،
لكن ليس كالعب.
ّ
لـ ـك ــن نـ ــاديـ ــا ب ـح ـجــم نـ ـ ــادي الـنـجـمــة
يـ ـمـ ـت ــد ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن ،مــن
ّ
مخبأة فيه.
الصعب أن تبقى األمور
فـمــا لــم تـقـلــه اإلدارة قــالــه أشـخــاص
متابعون للفريق عن كثب ،فتقاطعت
املـعـلــومــات لتشير إلــى أن تصرفات
ُ
عطوي لم تعد تحتمل ،إن كــان على
ص ـع ـيــد ع ــاق ـت ــه ب ـب ـعــض ال ـج ـم ـهــور
عـ ـل ــى صـ ـفـ ـح ــات م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي ،وبــال ـتــالــي الـتـحــريــض
الطائفي ضد العبني كبالل نجارين
وأك ــرم مغربي ،أضــف الــى ذلــك دوره
في التحريض ضد بعض األشخاص
ّ
والتعرض لهم.
في االدارة
أما األخطر بالنسبة إلى املسؤولني

فــي الـنــادي فهو تحويل الفريق الى
م ـج ـم ــوع ــات م ـت ـص ــارع ــة الـ ــى درج ــة
الــوصــول الــى عــدم تمرير الـكــرة الى
هذا الالعب وتمريرها الى العب آخر،
اضافة الى محاربته بعض الالعبني
بشكل ضمني ،ومنهم حسن املحمد
وأكرم مغربي وخالد تكه جي.
كل هذه األمور وضعتها االدارة على
ط ــاول ــة ال ـن ـق ــاش م ــع ع ـط ــوي م ـ ــرارًا،
ق ـبــل أن تـتـخــذ ق ــراره ــا الـ ـه ــادف الــى
حـمــايــة ال ـنــادي ولـيــس ضــد عـطــوي،
عرفانًا بالجميل ملا قدمه على مدى
سـنــوات لـلـنــادي .والــدلـيــل أن االدارة
ّ
ع ــرض ــت ع ـل ـيــه ان ي ـت ـســلــم اإلش ـ ــراف
ع ـلــى ال ـف ـئ ــات ال ـع ـمــريــة ف ــي ال ـن ــادي،
وت ـع ـي ـي ـنــه م ـس ـت ـش ــارًا ف ـن ـيــا لـلـهـيـئــة
اإلداريـ ـ ـ ــة ،وإق ــام ــة مـ ـب ــاراة تـكــريـمـيــة
تليق بتاريخه.

مع انتشار خبر االفتراق ساد الترقب
م ــا س ـي ـع ـق ـبــه م ــن ردود فـ ـع ــل ،وه ــو
أمــر طبيعي مــن قبل بعض جمهور
ال ـ ـنـ ــادي ،ف ـك ــان ه ـن ــاك ت ـح ــرك عـفــوي
مـ ـح ــدود ف ــي ال ـت ـم ــري ــن أمـ ـ ــس ،حـيــث
اق ـت ـح ـمــت م ـج ـمــوعــة م ــن املـشـجـعــن
بــوابــة املـلـعــب ونــزلــت ال ــى أرض ــه ،ما
حــال دون إقــامــة الـتـمــريــن .وحضرت
ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ــى املـ ـلـ ـع ــب ،لـكــن
املسؤولني عن النادي رفضوا أن يتم
اعتقال املخالفني ،كونهم من جمهور
النادي ،وال يرضى املسؤولون أن يتم
توقيفهم أو ّ
مس شعرة من رؤوسهم.
أم ــا عـلــى صعيد الــاع ـبــن ،فـقــد كــان
هناك موقفان من نجارين ومغربي،
حيث أشار األول الى أنه لن يكون في
الـفــريــق مــا لــم يـكــن عـطــوي مــوجــودًا،
ف ـي ـم ــا ط ـل ــب م ـغ ــرب ــي مـ ــن ال ـج ـم ـهــور
الهدوء ،مؤكدًا أن عطوي عائد.

أبقت اإلدارة الباب
مفتوحًا أمام عطوي
كمشرف على الفئات
فنيّ
العمرية ومستشار

وت ـش ـي ــر امل ـع ـل ــوم ــات ال ـ ــى أن مــوقــف
الــاعـبــن ج ــاء حــرصــا عـلــى ع ــدم ّ
زج
اسـمـيـهـمــا فــي امل ــوض ــوع ،خصوصًا
فــي ظــل ك ــام عــن أنـهـمــا وراء ال ـقــرار،
في حني أن االدارة اكتفت بالرد بأن
ال عــاقــة ألي الع ــب بــالـقــرار الـصــادر
عن الهيئة االداري ــة بعد طــول نقاش
يـ ـع ــود ال ـ ــى ش ـه ــري ــن ،أي ح ـت ــى قـبــل
عودة نجارين الى الفريق.
ورغــم صعوبة القرار ،إال أن املعنيني
به ،وتحديدًا القائد عطوي ،مطالبون
بالهدوء والتفكير مليًا في مصلحة
الفريق ،في ظل املنافسة القوية التي
تـشـهــدهــا ب ـطــولــة الـ ـ ــدوري ووص ــول
الفريق الى نصف نهائي كأس لبنان.
وال شــك فــي أن عـطــوي حــريــص على
مصلحة النادي ،ويعلم تمامًا أن عدم
االس ـت ـقــرار يــؤثــر بـشـكــل سـلـبــي على
ال ـفــريــق ،وبــالـتــالــي ه ـنــاك مسؤولية
ملقاة على عاتقه لتهدئة الجمهور،
وخصوصًا أن نادي النجمة أكبر من
أي شخص ،سواء كان إداريًا أو فنيًا.
كــذلــك ف ــإن خــدمــة الـ ـن ــادي ،الـ ــذي هو
عــائـلــة عـطــوي األولـ ــى ،ال تـكــون فقط
مـ ــن عـ ـل ــى أرض املـ ـلـ ـع ــب ،ول ـ ـعـ ــل مــا
يـحـتــاج إل ـيــه الـنـجـمــة خـ ــارج امللعب
أكثر بكثير مما يحتاج إليه داخله،
وعـلـيــه قــد يـكــون عـطــوي مـفـيـدًا أكثر
كمسؤول منه كالعب.
أيضًا ،فإن إدارة النادي ،التي التزمت
الـصـمــت ح ـيــال م ــا ح ـصــل ،م ــا كــانــت
ل ـت ـت ـخ ــذ مـ ـث ــل هـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار رغـ ـ ــم كــل
تبعاته ،لــوال أنها تعلم أنــه ملصلحة
ال ـن ــادي بـشـكــل ع ــام وال ـفــريــق بشكل
خاص.
ال ـك ــرة أص ـب ـحــت ف ــي مـلـعــب ع ـطــوي،
فــإمــا أن يـسـتـمــر ف ــي خــدمــة ال ـنــادي
ل ـس ـنــوات أك ـثــر ،وي ـكــون ل ـســان حاله
"ل ــن أق ــول وداعـ ــا ،بــل إل ــى ال ـل ـقــاء" ،أو
يقول لجمهور النجمة "أنا صار الزم
ّ
ودعكم ،ولكل شيء نهاية".

الرياضي يفتتح اإلياب بثأر من الشانفيل
افتتح فريق الرياضي إيــاب بطولة
ل ـب ـنــان ل ـكــرة ال ـس ـلــة ب ـثــأر م ــن فــريــق
الشانفيل بـعــد ف ــوزه عليه 81 - 92
()81 - 92 ،57 - 68 ،40 - 39 ،18 - 25
ع ـلــى مـلـعــب املـ ـن ــارة ض ـمــن املــرحـلــة
األولى.
ورغ ــم إقــامــة امل ـبــاراة أم ــام مــدرجــات
ش ـ ـ ـبـ ـ ــه خـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة إلي ـ ـ ـقـ ـ ــاف
الجمهور اتحاديًا والسماح لبعض
الجمعيات الخيرية بالحضور ،إال
أن املباراة جاء ت مثيرة ،وخصوصًا
في نصفها األول .فالشانفيل نجح
ف ــي إن ـه ــاء ال ــرب ــع ال ـثــانــي ملصلحته
بفارق نقطة  ،40 - 39لكن الرياضي
ّ
وسجل 27
انتفض في الربع الثالث
نقطة ،ليسيطر على اللقاء وينهيه
ملصلحته في الربع األخير.
وك ــان أفـضــل مـسـ ّـجــل فــي الــريــاضــي

برانكو سفيتكوفيتش بـ  19نقطة،
ك ـمــا س ـ ّـج ــل أالدي أم ـي ـنــو  18نقطة
واس ـم ــاع ـي ــل أحـ ـم ــد  15ن ـق ـطــة و10
مـ ـت ــابـ ـع ــات .ومـ ـ ــن الـ ـش ــانـ ـفـ ـي ــل ،ك ــان
ً
بــاتــريــك رام ـب ــرت األف ـض ــل تسجيال
بـ ـ  24نـقـطــة و 8ت ـمــريــرات حــاسـمــة،
وط ـ ـ ــوم ـ ـ ــاس ب ـ ـ ــران ـ ـ ــدون  18ن ـق ـط ــة،
وداري ـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ــاون ـ ــز  14نـ ـقـ ـط ــة و15
مـتــابـعــة .وتـسـتـكـمــل املــرح ـلــة الـيــوم
بلقاء بيبلوس وضيفه املتحد عند
الـ ـس ــاع ــة  17.30ع ـل ــى م ـل ـعــب قــريــة
الرئيس ميشال سليمان في جبيل.
ك ـم ــا ي ـس ـت ـض ـيــف هــوم ـن ـت ـمــن فــريــق
اللويزة على ملعب سنتر مزهر عند
الساعة  .20.30ويلعب غدًا الجمعة
هــوب ــس م ــع ضـيـفــه ال ـت ـضــامــن على
ملعب مجمع املر عند الساعة ،17.30
على أن تختتم املرحلة السبت بلقاء

كرة الصاالت

تغيب الحرية ّ
ّ
فتم تخسيره
فشلت كــل املـســاعــي إلقــامــة م ـبــاراة الحرية
صيدا والجنوب ضمن األسبوع السابع عشر
مــن ال ــدوري اللبناني لـكــرة الـقــدم للصاالت،
ّ
بـعــد تـمــنــع فــريــق الـحــريــة عــن الـحـضــور الــى
ملعب املباراة في مجمع الرئيس إميل لحود
اعـتــراضــا على عــدم إقــامــة هــذه امل ـبــاراة على
أرضــه في صيدا ونقلها الــى ملعب الرئيس
ل ـح ــود .وك ــان ــت املـ ـب ــاراة م ـق ــررة ع ـلــى ملعب
مجمع الرئيس نبيه بري في صيدا يوم األحد،
لكن اتحاد اللعبة نقلها الى يوم الثالثاء على
ملعب لـحــود ل ـضــرورات الـنـقــل التلفزيوني.
لكن هــذا األمــر لقي رفضًا مــن إدارة النادي
املتمسكة بــإقــامــة امل ـبــاراة على ملعبها ،فلم
يحضر الـفــريــق الــى املـلـعــب ،وبــالـتــالــي جرى
اعتباره خاسرًا للمباراة بنتيجة  3 - 0بقرار
ات ـح ــادي .كـمــا ج ــرى شـطــب ســت ن ـقــاط من
رصيده وتحميله كل مصاريف املباراة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ــواص ــل م ـن ـت ـخــب لـبـنــان
ل ـكــرة ال ـص ــاالت لــاعـبــن م ــا دون  20عــامــا
تحضيراته للمباراتني الــوديـتــن مــع نظيره
الـعــراقــي املـقــررتــن فــي بـيــروت واملنية يومي
 24و 27ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي ف ــي إط ــار
اس ـت ـعــدادات الـطــرفــن لـلـمـشــاركــة فــي بطولة
آسيا لهذه الفئة في أيار املقبل ،على أن يحدد
االتحاد القاري مكان االستحقاق الحقًا.
وبـ ــرغـ ــم انـ ـشـ ـغ ــال ال ــاعـ ـب ــن مـ ــع أن ــدي ـت ـه ــم
بـمـبــاريــات الـ ــدوري ،إال أن تـمــاريــن املنتخب
تـقــام بــانـتـظــام بـمـعــدل مــرتــن فــي األس ـبــوع،
وسط التزام الجميع ،ما لم تتزامن الحصص
التدريبية مع مباراة لالعب معني مع ناديه.
ويــركــز الـجـهــاز الـفـنــي عـلــى بـعــض الـجــوانــب
الـتـكـتـيـكـيــة ،مــع تخصيص شــق ال ب ــأس به
لتمارين اللياقة البدنية بإشراف املدرب فريد
نجيم .في حني فضل املدرب بوريس سيزمار
اختيار مجموعة معينة من الالعبني لخوض
املباراتني من أصل  26العبًا تم استدعاؤهم.

البطوالت األوروبية

سقوط جديد لريال مدريد
بلغ ليفربول الــدور الــرابــع مــن كــأس االتحاد
االنكليزي بعد فوز صعب في مباراة االعادة،
على بليموث ارغايل  ،0-1سجله البرازيلي
لوكاس لييفا في الدقيقة .19
ك ــذل ــك ت ــأه ــل ســاوث ـم ـب ـتــون الـ ــى الـ ـ ــدور ذات ــه
ب ـفــوزه عـلــى نــوريـتــش سيتي  ،0-1وسجل
الهدف اإليرلندي شني لونغ في الدقيقة ،90
في مباراة اإلعــادة أيضًا ،بعد أن تعادال في
املباراة االولى .2-2
وحـ ـج ــز ن ـي ــوك ــاس ــل ب ـط ــاق ـت ــه ب ـ ـفـ ــوزه عـلــى
برمنغهام  .1-3سجل للفائز االسكوتلندي
مـ ــات ري ـت ـشــي ( 10م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء و)90
والـفــرنـســي ي ــوان غــوفــران ( ،)35وللخاسر
ديفيد كوتيريل (.)71

كأس إسبانيا
خسر ريال مدريد أمام ضيفه  2-1في ذهاب
الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي بـطــولــة ك ــأس اسـبــانـيــا.
وس ـجــل لسلتا فـيـغــو إيــاغــو اس ـبــاس ()64
وجــونــي كــاسـتــرو ( ،)70ولــريــال الـبــرازيـلــي
مارسيلو ( .)69وتأتي خسارة ريال مدريد
ب ـعــد أربـ ـع ــة أي ـ ــام ف ـقــط ع ـلــى س ـق ــوط ــه أم ــام
اشبيلية  2-1في املرحلة الثامنة عشرة من
الدوري االسباني.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ت ـغ ـلــب دي ـب ــورت ـي ـف ــو أالفـ ـي ــس عـلــى
مـضـيـفــه ال ـك ــورك ــون  ،0-2سجلهما إيـبــاي
غوميز ( 89و.)90

السلة اللبنانية

ميروبا وضيفه الحكمة على ملعب
مجمع الرئيس شهاب عند الساعة
.17.00
ّ
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ت ـب ــل ــغ االتـ ـح ــاد
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة الـسـلــة م ــن االت ـحــاد
اآلسـ ـي ــوي لـلـعـبــة مــواف ـق ـتــه رسـمـيــا
على طلب لبنان استضافة بطولة
آسيا في آب املقبل.
وسيشارك في البطولة  ١٦منتخبًا
بينها اوسـتــرالـيــا ونيوزيلندا بعد
انضمامهما ال ــى عــائـلــة ك ــرة السلة
اآلسيوية.
وك ـ ـ ــان االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـ ـق ـ ــاري قـ ــد وافـ ــق
عـ ـل ــى خـ ـف ــض عـ ـق ــوب ــة لـ ـبـ ـن ــان ال ـت ــي
تـحــول دون اسـتـضــافـتــه للبطوالت
الدولية ،ما فتح الطريق امامه لنيل
االستضافة.
(األخبار)
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كأس إيطاليا

علي حيدر صاعدًا للتسجيل بمواجهة
باسل بوجي (سركيس يرتسيان)

تأهل التسيو الــى ربــع نهائي كــأس ايطاليا
لكرة القدم بفوزه على جنوى  2-4في دور
ال ـ  .16وسجل لــأول فيليب ديوردوفيتش
( )20ووي ـس ـلــي ه ــودي ــت ( )31وسـيــرجــي
سافيتش ( )71وتـشـيــرو ايموبيلي (،)75
ولـلـثــانــي مــاوري ـس ـيــو ف ـيــريــرا بـيـنـيــا ()41
وغوران بانديف ( )45لجنوى.
ك ــذل ــك ،ب ـلــغ تـشـيــزيـنــا ال ـ ــدور ذاتـ ــه بــالـتـغـلــب
على ساسوولو  .1-2وسجل لــأول كاميلو
تشيانو ( 81من ركلة جــزاء) وكريم الريبي
( ،)84وللثاني لورينزو بيليغريني (.)4

